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Ce \l leag` pe pre[edintele
României de directorul SRI?
Cristian UNTEANU 

Managementul crizelor
civile, de râsul curcilor
Zoe PETRE

„P`s`rile“, 
regia Radu Timofte
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B`l`c`reala PNL
Crin AAntonescu: „„Premierul [[i-a ff`cut uun GGuvern dde iintimi“

Nota SRI, atât de rapid
desecretizat`, a stârnit un
imens scandal. ßi reac]ii pe

m`sur̀ . Pentru c` cel mai inteligent,
serviciu inteligent \ntr-o chestiune
de mare importan]̀  [i de stringent̀
actualitate [i-a permis s` confunde
g`ina cu curcanul. Dând astfel ap`
la moar` tuturor criticilor s`i, care
acuz` SRI de diletantism [i cer
capul directorului Radu Timofte.
Iar blestemata not` SRI este un
excelent pretext pentru oricine are
poli]e de pl`tit acestui serviciu.
S-a creat un uria[ scandal \n jurul

SRI. At~t de mare, \nc~t este
c~t pe-aci s` uit`m c` nu SRI este
problema num`rul 1 a Rom~niei
de azi, ci gripa aviar`. Competen]a
sau incompeten]a SRI s-a transformat,
la r~ndul ei, dintr-o dezbatere
serioas` \ntr-o disput` politicianist`,
vitriolat` [i cu caracter revan[ard.
Stau [i m` g~ndesc dac` nu cumva
confuzia \ntre g`in` [i curcan a
fost deliberat̀  [i, ca \ntr-o veritabil̀
telenovel` [tiin]ifico-fantastic`,
popula]ia urmeaz` s` huiduie SRI,
\n loc s` constate ineficien]a gu-
vernan]ilor. Am \nchis paranteza
[i revin la tem`. 

Dup` cum se vede, sunt pe
c~t de numero[i, pe at~t de diver[i
cei care pun ast̀ zi tunul pe Timofte.
În primul rând PNL. Acest partid
prins \n menghina unei guvern`ri
cenzurate cu asprime de partenerii
de ieri, PD [i Traian B`sescu,
socote[te de mai mult timp c`
SRI, \n frunte cu Radu Timofte
- ca pre] al p`str`rii lui \n func-
]ia de director - face jocul Cotroceniului,
fiind responsabil de ac]iuni de
poli]ie politic` \ndreptate \mpotriva
unor frunta[i liberali. Dar [i de
o cenzurare a informa]iilor furnizate
premierului T`riceanu. Acum, PNL
\i vars` lui Timofte \ntreaga aviar`
\n cap, solicitând demiterea acestuia.

Dar [i pre[edintele Traian B`sescu
a criticat dur Serviciul Român
de Informa]ii pentru acela[i raport.
Pe care \nsu[i [eful statului \l
ceruse \ntr-un timp record. B`sescu
a fost de prea multe ori acuzat
c`-l protejeaz` pe Timofte, lucrând
\n tandem cu acesta, pentru a
nu profita acum de ocazie, dând
un bobârnac public serviciului
secret. Presa, la rândul ei, are
socotelile ne\ncheiate cu SRI. Nota
desecretizat` este un bun prilej
pentru dezl`n]uirea unui val de
critici \mpotriva SRI. În fine, se
bucur` din plin de \ntreaga tevatur`
care schimb` direc]ia reac]iei publice
to]i cei responsabili de administrarea
dezastruoas` a crizei aviare. 

Pre[edintele Traian B`sescu
este \ntrutotul \ndrept`]it s` zgâl]âie
institu]iile statului semnalând faptul
c`, prin diletantism, lips` de
profesionalism [i de coordonare,
s-a creat, pe fondul extinderii feno-
menului aviar, o grav` criz` de
autoritate. Iar corespondentul ei
este ne\ncrederea popula]iei \n in-
stitu]iile statului. Dar tot Pre[edintele
Traian B`sescu este cel care, dând
curs unui simplu zvon, lansat sau
doar transmis de ministrul Flutur,
a solicitat \n termeni imperativi
[i cu caracter de urgen]̀  o investiga]ie

SRI [i un raport. Care s-au concretizat
\n blestemata not` desecretizat`.
S` ne \n]elegem bine, Traian B s̀escu
este [eful statului. În fi[a postului,
cea mai important` calitate pe care
o are este cea de pre[edinte
responsabil al Consiliului Suprem
de Ap`rare a ¥`rii. În aceast`
calitate, el este comandant suprem.
Dac` a considerat c` gripa aviar`
este o chestiune de siguran]`
na]ional`, atunci el avea dreptul
de a solicita [i serviciilor secrete
cuvenitele informa]ii care s` stea
la baza viitoarelor decizii politice.
Timofte nu putea, chiar dac` ar
fi vrut, s` mi[te \n front. R`m~nea
\ns` de v`zut - [i s-a v`zut - \n
ce m`sur` un serviciu secret
este preg̀ tit s̀  analizeze dedesubturile
[tiin]ifice ale unei epidemii. A[a
c` directorul SRI le-a solicitat,
la r~ndul lui, subordona]ilor, \n
regim de urgen]`, s` pun` sub
urm`rire aviara. 

Un lucru este clar. La mintea
g ìnii. Un fenomen at~t de complex
la scar` planetar` [i cu atât de
multe necunoscute, cum este
epidemia aviar`, cu posibilitatea
declan[`rii unei pandemii \n regnul
animal sau uman, nu poate fi
solu]ionat de generali, de [efi de
divizii sau de brigadieri. Solu]ia

se afl` doar \n mâna oamenilor
de [tiin]̀ , a speciali[tilor \n domeniu.
În mod normal, ei trebuie s` solicite
institu]iilor abilitate ale statului
m`suri de natur` a opri, a localiza
[i a asana fenomenul. 

Iar acestea trebuie s̀  se mobilizeze
exemplar. Pe m`sura gravit`]ii [i
periculozit`]ii epidemiei. Ceea ce
nu s-a \nt~mplat \n Rom~nia. Unde
s-a apelat, \n schimb, la un serviciu
secret. Ca la un panaceu universal.
S` ne imagin`m c` ar veni o invazie
de l̀ custe. Ca pe vremea cronicarului
Neculce. Care ar rade tot ce e
verde. Cu consecin]e dezastruoase
asupra ecosistemului. Atr`gând
dup` sine foametea \n mas`. Poate
c` ar fi o chestiune de siguran]`
na]ional`. Dar, \n nici un caz,
nu i s-ar putea solicita Serviciului
Român de Informa]ii s` intercepteze
comunica]iile dintre l`custe, s`
anticipeze traseul acestora [i s`
elaboreze \n 24 de ore strategii
de contracarare a invaziei. 

Dac` \ns` i s-ar cere lui Timofte
[i combaterea invaziei de l`custe,
\n acea ipotez`, institu]iile statului
care, \n loc s` organizeze sistemul
de ap r̀are, au declan[at [i „organizat“
dezordinea, nu ar putea decât
s` se bucure. ßi s` pun`, laolalt`
cu ceilal]i, tunul pe Timofte.

Sorin ROßCA
STåNESCU

S` punem tunul pe Radu Timofte. ßi s` tragem \n plin!
EDITORIAL

ILEGALIßTII
Puterea, aadunat`-n pp`r, mmiercuri, lla
Palatul VVictoria, aa ccreat uun pprecedent
foarte ggrav: aa aadoptat \\n pplin` ccriz` oo
m`sur` iinterzis` dde llege ● Deciziile
luate dde ppremier \\n ccalitate dde [[ef aal
Comandamentului aantiepizootic ssunt
nule ● B`sescu ll-a nnumit iilegal ppe
T`riceanu \\n ffruntea ccrizei aaviare 
● Pre[edintele nnu aa ]]inut ccont dde HHot`r~rea
de GGuvern 11218/2005 ●Aceasta pprecizeaz`
c` ppre[edinte aal CComandamentului
antiepizootic nnu ppoate ffi ddec~t mministrul
Agriculturii ● Aparatul ppreziden]ial nnu
l-a iinformat ppe BB`sescu ddespre aaceast`

lege ● Nici aarmata dde cconsilierii jjuridici
pe ppremierul TT`riceanu ● Flutur, pprezent
\n [[edin]a dde gguvern, nn-a ssesizat iilegalitatea,
de[i eeste ccel ccare aa ppromovat HHG1218/2005
● Executivul aa ccontinuat ggafa [[i aa aanun]at,
la cc~teva oore bbune dde lla pproducerea eei,
c` ppremierul aa ppreluat ffr~iele ccrizei ddin
cauza RRaportului SSRI ● Nici nnu ll-a nnumit
bine [[i iilegal ppe TT`riceanu, cc` BB`sescu
a vvrut ss` vvad` ccum sse pprezint` aaviara
chiar dde lla pprimarii ddin BBucure[ti 
● Videanu aa \\ncercat ss` ddreag` ddiversiunea
sus]in~nd cc` eedilii aau ffost cchema]i lla
Elias ppentru aafacerea CCatedrala ●Ministrul

S`n`t`]ii aa iinterzis iinstituirea ccarantinei
umane ddup` cce OOMS aa aadoptat rreglement`ri
\n ddomeniu, ddar \\nainte cca aacestea ss`
apar` \\n MMonitorul OOficial ● Num`rul
focarelor dde aaviar` aa aajuns lla 555 ● Radu
Stroe ddeclar` cc` RRaportul SSRI „„nu sspune
minciuni“, ddar eeste iincomplet ● ZIUA
a ddescoperit uuna ddintre cc`pu[ele ddin
ministerul llui NNicol`escu: IInstitutul dde
S`n`tate PPublic` ((ISP) ● Acesta aa ffost
folosit dde ggrupuri mmafiote ppentru ddrenarea
unor bbani ppublici ● În aatribu]iile IISP
intr` [[i rrealizarea sstocurilor dde mmedicamente
[i vvaccinuri, iinclusiv dde TTamiflu

M`rturii 
din „fabrica“ 
lui Cl`mparu

Dosarul „Lele“ 
va fi restituit
Parchetului

Ordinul
Arhitec]ilor
critic` Esplanada
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Papa Benedict
pe urmele 
lui Ioan Paul

Democra]ii 
jur` sprijin 
Guvernului
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Rasismul
cocolo[it 
la FRF
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Banca Na]ional`
pune lupa 
pe imobiliare

pagina 9

pagina 9

paginile 3-4-5

Primul-ministru C`lin Po-
pescu T`riceanu [i-a redus va-
loarea conturilor bancare cu
echivalentul a circa 480 de
mii de dolari, f`r` s` achizi]io-
neze noi ac]iuni la diferite so-
ciet`]i sau bunuri care trebuie
men]ionate \n declara]ia de

avere. În noua sa declara]ie
de avere, completat` la 18
mai, T`riceanu prezint` con-
turi bancare cu sume reduse,
comparativ cu datele incluse
\n formularul din luna mai
2005 [i reluate \n luna ianuarie
2006. ((MMeeddiiaaffaaxx))

Premierul a scos
din conturi 480
de mii de dolari

Rusia love[te 
\n Scutul SUA
din Est

Statele UUnite vvor ss` pplaseze \\n EEuropa dde EEst
baze ccare ss` ffac` pparte ddin ssistemul dde pprotec]ie

\mpotriva rrachetelor iintercontinentale 
● Moscova sse ddeclar` \\mpotriva aacestui pproiect,

\n vvreme cce IIranul \\[i ddezvolt` ccapacit`]i dde
transport aal oogivelor nnucleare lla mmari ddistan]e

Motto:

Înainte de a deveni istorie [i
chiar de a se \ntâmpla, multe

evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

BO
G

D
A

N
 S

TA
M

A
TI

N
 - 

ZI
U

A
 F

O
TO

pagina 10

pag 01/26  25/5/06  21:16  Page 1


